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OHJE ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS Ry:n PAIKALLISOSASTOJEN 
TOIMINTAAN OSALLISTUJILLE 

 

Paikallisosastojen toimintaan tulee ilmoittautua etukäteen, että erilaiset tilaisuudet voidaan 

toteuttaa turvalisesti toimipaikkojen tilat huomioiden.  

 

Osallistujan tulee huomioida ennen ilmoittautumista ryhmään tai 
tilaisuuteen seuraavat seikat:  

➢ Sinä, joka käyt syöpähoidoissa tai hoidoistasi on kulunut alle kolme kuukautta: ole 

yhteydessä neuvontahoitajaan mahdollisesti yhdistyksen etäryhmiin 

osallistumisista. Sama ohjeistus koskee myös läheisiäsi. Kasvokkain tapahtuviin 

ryhmiin et voi osallistua. 

➢ Kun syöpähoitosi ovat jo ohi, arvioit itse ja tarvittaessa sinua hoitavan tahon 

kanssa, voitko ilmoittautua ja osallistua kasvokkaiseen toimintaan terveydentilasi 

huomioiden. Voit keskustella myös ryhmän/tapahtuman järjestäjän kanssa 

tilanteestasi tai yhdistyksen neuvontahoitajien kanssa. 

➢ Jos sinulla tai samassa taloudessa asuvalla on flunssan kaltaisia oireita (kuume, 

yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli), et saa 

osallistua toimintaan. 

Osallistu vain terveenä! 

➢ Terveysviranomaisten suositusten mukaisesti emme suosittele osallistumista, jos 

kuulut itse tai läheisesi kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. 

➢ Huomioithan, että tilaisuuksissa keräämme yhteystietosi mahdollista koronan 

tartuntaketjun jäljitystyötä varten. Ilmoittautumis- ja yhteystiedot hävitetään neljän 

viikon kuluttua tapahtumasta. 

 

Noudatathan toimintaan osallistuessasi seuraavia ohjeita 

➢ Noudata tilaisuuksissa ja ryhmissä vähintään 1,5 m turvaväliä. 

➢ Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Pese kädet vedellä ja saippualla 

usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan. Käytä kertakäyttöpyyhkeitä. Kädet 

on pestävä ainakin, kun tulet ulkoa sisään, wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, 

yskinyt tai aivastanut.  

➢ Jos et voi pestä käsiäsi, käytä käsihuuhdetta. Ryhmän ohjaaja varmistaa, että 

käsidesiä on käytettävissä kaikille ryhmäläisille.  

➢ Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet juuri ole pessyt käsiäsi. Jos sinun on 

tarvetta esim. hieraista silmiäsi tai rapsuttaa kutisevaa nenää, pese kätesi sen 

jälkeen uudelleen.  

➢ Yski, aivasta ja niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos 

sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi. Pese kätesi!  

➢ Vältä fyysisiä kontakteja. Ethän kättele tai halaa muita osallistujia tai ohjaajaa.  

➢ Noudata tilaisuuden vastuuhenkilön sinulle antamia ohjeita.  
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